
1

31|07|2013ΤΕΥΧΟΣ 466

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέμα επιβίωσης αντιμετωπίζουν οι τσι-
μεντοβιομηχανίες της χώρας, λόγω 
της τεράστιας οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα, προειδοποιεί με ανακοίνωσή 
του ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επι-
χειρήσεων, στην οποία δίνει αναλυτικά 
στοιχεία για κάθε προϊόν του κλάδου. 
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι  το 2012 
χαρακτηρίζεται ως έτος αστάθειας στις 
διεθνείς αγορές πρώτων υλών µε συ-
γκρατημένη ως και µειωµένη σε πολλά 
προϊόντα ζήτηση, µε μείωση ή σημαντική 
πτώση τιμών και ιδιαίτερα στα μέταλλα, 
µε µία σαφή τάση ύφεσης πολλών οικο-
νομιών της Ε.Ε. που επηρέασε, ως ήταν 
φυσικό τις διεθνείς αγορές Ορυκτών 
Πρώτων Υλών και τέλος µε δυσβάστα-
κτη αύξηση του κόστους ενέργειας σε 
πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες που τις 

οδήγησε σε υπολειτουργία ή κλείσιμο, 
µε αντίστοιχες επιπτώσεις και στη ζήτη-
ση ορυκτών πρώτων υλών Παρά τις αμ-
φιταλαντεύσεις της διεθνούς οικονομί-
ας οι εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις 
του κλάδου αντιμετώπισαν µε επιτυχία 
ένα ακόμη δύσκολο έτος που δυστυ-
χώς εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρει σε 
μέτρια αποτελέσματα και το 2013. Αντί-
θετα λόγω της συνεχούς πτώσης των 
οικοδομικών και κατασκευαστικών δρα-
στηριοτήτων, αποτέλεσμα της τεράστιας 
εσωτερικής οικονομικής κρίσης, οι εται-
ρείες παραγωγής αδρανών και δομικών 
υλικών όπως και οι τσιµεντοβιοµηχανίες 
της χώρας, παλεύουν καθημερινά για 
την επιβίωσή τους, η οποία πλέον απο-
τελεί πρόβλημα για πολύ ικανούς λύτες» 
καταλήγει η ανακοίνωση.

Λόγω της τερά-
στιας εσωτερικής 
οικονομικής κρί-
σης, οι εταιρείες 
παραγωγής αδρα-
νών και δομικών 
υλικών όπως και 
οι τσιμεντοβιομη-
χανίες της χώρας, 
παλεύουν καθη-
μερινά για την 
επιβίωσή τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ

Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιού-
λιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Τρίτη, κυρίως εξαιτίας της επιδείνωσης της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, ο δείκτης υποχώρησε στις 91,7 μονάδες 
από τις 93,5 τον Ιούνιο, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να επιδεινώνεται στις -70,9 μονάδες από τις 
-66,5. Πτωτικοί ήταν οι επιμέρους δείκτες για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, με τις κατα-
σκευές να βελτιώνονται ελαφρώς.

Νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

«Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού» και 
στην Ελλάδα έχουμε μακρά εμπειρία από 
αυτή την πρακτική: η έκτακτη εισφορά 
αλληλεγγύης, που αφαιρεί χρήματα από το 
εισόδημα όλων και θα έληγε το 2015, επε-
κτάθηκε, προς το παρόν, κατά ένα χρόνο.
Το δημόσιο χρέος, όπως μας διαβεβαιώ-
νει και η Κριστίν Λαγκάρντ, θα παραμείνει 
σε υψηλά επίπεδα, παρά τα «μνημόνια» 
και και «σφαγιαστικά» μέτρα, για ολόκλη-
ρη την επόμενη δεκαετία, για να επικρέμε-
ται ως «λαιμητόμος» και στο μέλλον.
Το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζεται 
για περαιτέρω μείωση συντάξεων, εφάπαξ 
και επικουρικών, κατά την πρακτική των 
οριζόντιων περικοπών. Άλλωστε, στο 
αναθεωρημένο «μνημόνιο» (το μόνο που 
αναθεωρείται και επικαιροποιείται τακτικά, 
αφού εγγυάται τα …χειρότερα) ορίζεται 
καθαρά πως ο εκάστοτε υπουργός Ερ-
γασίας, έχει το δικαίωμα να μειώνει τις 
επικουρικές συντάξεις, μέχρι του σημείου 
να μην παράγονται ελλείμματα. Κι αυτό 
είναι …προαπαιτούμενο τον Σεπτέμβριο 
για την καταβολή της επόμενης δόσης και 
όχι νέο μέτρο !
Την ίδια ώρα, το ΔΝΤ ζητά μέσω της 
έκθεσής του, μείωση του μοναδιαίου 
κόστους εργασίας (παρόλο που ο αρχικός 
στόχος κατά 15% έως το τέλος του 2014 
έχει ήδη υπερκαλυφθεί, αναμένεται να 
φτάσει το 19,2%) και ταυτόχρονα ζητά 
την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών 
εισφορών, κάτι για το οποίο έχει δεσμευτεί 
μνημονιακά η κυβέρνηση και πρέπει να 
τη θεσμοθετήσει έως το τέλος του χρόνου 
ώστε να εφαρμοστεί από το 2014.
Εν μέσω θέρους κάποιοι κοιτάζουν τον 
υδράργυρο να ανεβαίνει επικίνδυνα, αλλά 
ποιού θερμομέτρου;

Σήμα κινδύνου  
για την τσιμεντοβιομηχανία
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Φιλοσοφίας 
ΑΘΗΝΑ

Διεθνή Ομοσπονδία 
Φιλοσοφικών Εταιρειών 
(FISP), Ελληνική Φιλοσο-
φική Εταιρεία

4-10
Αυγούστου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Πληροφορικής (PCI 2013) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Εταιρεία Επιστη-
μόνων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, Α.Π.Θ., Παν. 
Μακεδονίας κ.ά. φορείς

19-21
Σεπτεμβρίου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης 
Υλικών (ΠΣΦΣΚ) 
ΑΘΗΝΑ

Τομέας Φυσικής της ΣΕΜ-
ΦΕ-ΕΜΠ, Τμήμα Φυσικής 
Παν. Αθηνών, "Δημό-
κριτος", Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, ΤΕΙ Πειραιά

22-25
Σεπτεμβρίου

2013

Αυτοχρηματοδοτούμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο για Χημικούς Μηχανικούς  κ. ά. επιστήμονες, κατόχους 
της άδειας καταπολέμησης ζωικών εχθρών του ΥπΑΑΤ, με τίτλο «Απεντομώσεις μυοκτονίες απολυμάνσεις 
στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον / Από τη θεωρία στην πράξη», διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 27-28-29 Σεπτεμβρίου 2013 στον Δήμο Κηφισιάς 
(Πνευματικό Κέντρο Γ. Δροσίνης).
   Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το σεμινάριο στοχεύει στην προσφορά συμπυκνωμένων γνώ-
σεων στο αντικείμενο και πρακτικών εφαρμογών  στη χρήση φωσφίνης, στην καταπολέμηση εντόμων με 
τη θερμή μέθοδο, στη χρήση ψυχρού και θερμού εκνεφωτή, στη χρήση σύγχρονων δολωματικών σταθμών, 
στην ασφαλή καταπολέμηση ξυλοφάγων, στις ειδικές εφαρμογές κλπ. Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο των 
απεντομώσεων-μυοκτονιών είναι κατοχυρωμένο επαγγελματικά στους Γεωπόνους, Χημικούς, Χημικούς 
Μηχανικούς,  Τεχνολόγους Γεωπονίας, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Γιατρούς, Φαρμακοποιούς, Κτηνιάτρους 
κ.α Πληροφορίες: seminaria.apentomoseon@gmail.com, τηλ.: 24210-93195, 6945 173607 κ. Γ. Τάτση.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν με εργασία 
τους στο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Επιστη-
μόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποί-
ηση (ΕΝΕΠΡΟΤ), που θα πραγματοποιηθεί στις 
21 και 22 Φεβρουαρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, 
θα πρέπει να υποβάλλουν περίληψη μέχρι τις 16 
Σεπτεμβρίου 2013.  Η περίληψη πρέπει να είναι 
έως μια δακτυλογραφημένη σελίδα (WORD-
Times New Roman 12) και να περιλαμβάνει: 
Τίτλο εργασίας, συγγραφέα ή συγγραφείς και 
φορέα στον οποίο ανήκουν με πλήρη διεύθυνση. 
Στην περίληψη θα αναφέρονται οι στόχοι της 
εργασίας, ο τρόπος προσέγγισης του θέματος, τα 
κυριότερα συμπεράσματα και οι λέξεις "κλειδιά".  
Η ενημέρωση για την καταρχήν αποδοχή της 
εργασίας θα γίνει έως 13-10-2013, όπου θα 
σταλούν μαζί και λεπτομερείς κανόνες μορφο-
ποίησης του κειμένου. Το πλήρες κείμενο θα 
πρέπει να υποβληθεί μέχρι 25 Νοεμβρίου 2013, 
ενώ οι  συγγραφείς  θα ενημερωθούν για  την 
τελική αποδοχή  της  εργασίας τους  μέχρι  τις  
23 Δεκεμβρίου 2013.  Τα τελικά κείμενα έπειτα 
από τις παρατηρήσεις των κριτών θα πρέπει 
να αποσταλούν στη Γραμματεία της  ΕΝΕΠΡΟΤ 
ηλεκτρονικά σε 1 αντίγραφο doc και 1 pdf το 
αργότερο μέχρι τις 15–01–2014.
Πληροφορίες: Τηλ: (2310)995461, 
email: protypation@auth.gr, 
ιστοσελίδα:  www.eneprot.gr 

Παράταση προθεσμίας 
υποβολής περιλήψεων

  Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, 
με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της 
σύγχρονης αρχιτεκτονικής διοργανώνει την 1η 
Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου Αρχιτεκτόνων 
Δωδεκανήσου, η οποία και θα πραγματοποιη-
θεί από τις 19 ως τις 25 Αυγούστου του 2013, 
στη Ρόδο.
Στόχος των εκδηλώσεων και της έκθεσης είναι:
- η συγκέντρωση ενός αντιπροσωπευτικού 
δείγματος των δραστηριοτήτων των αρχιτεκτό-
νων της Δωδεκανήσου.
- η ανάδειξη νέων δημιουργών.
- η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανάπτυ-
ξη της αρχιτεκτονικής σκέψης και την παραγωγή 
αρχιτεκτονικού έργου στη Δωδεκάνησο σήμερα.
- η ουσιαστική γνωριμία του κοινού με την 
αρχιτεκτονική.
- ο επαναπροσδιορισμός της αξίας της 
αρχιτεκτονικής, στο νησιωτικό και μνημειακό 
περιβάλλον.
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν υλοποιημένα 
έργα, ιδιωτικά ή δημόσια, καθώς και μη υλο-

ποιημένες προτάσεις (π.χ. ιδιωτικών έργων, 
βραβεύσεις σε διαγωνισμούς, ερευνητικό 
έργο, διδακτορικές διατριβές κ.λ.π).
Στο χώρο της έκθεσης θα οργανωθούν σειρά 
ανοιχτών συζητήσεων, με στόχο την ανάδειξη 
της σύγχρονης και της μνημειακής αρχιτε-
κτονικής κληρονομιάς του τόπου μας.
Επιτροπή επιλογής έργων: Μυρτώ Δεσποτίδη, 
Τάσης Παπαϊωάννου, Νίκος Σμυρλής, Claudio 
Conenna, Γιώργος Καρυδάκης.

Έκθεση Έργου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 25,8 Εκ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Επανεκκίνηση έργων στην Ιονία Οδό

Αλλαγές στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα

Υπεγράφη χθες από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μι-
χάλη Χρυσοχοίδη, απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 25,8 εκατομμυρίων 
ευρώ,  για την επανεκκίνηση των εργασιών της Ιονίας Οδού. Κατόπιν αυτού, 
ξαναρχίζουν εντός των ημερών οι κατασκευαστικές εργασίες στο συγκεκρι-
μένο έργο, οι οποίες είχαν σταματήσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια, λόγω της 
οικονομικής κρίσης. Η προκαταβολή εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας 
μεταξύ δημοσίου και παραχωρησιούχων για τη επανεκκίνηση των τεσσάρων 
μεγάλων οδικών αξόνων και χορηγήθηκε αφού προηγουμένως υπήρξε συμ-
φωνία μεταξύ της κοινοπραξίας «ιόνια Οδός» και των εμπλεκόμενων τραπε-
ζών στη χρηματοδότηση του έργου. Tο έργο της κατασκευής της Ιόνιας Οδού 
είναι ένα όνειρο για τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου 
εδώ και δεκαετίες. Ξεκινά από το Αντίρριο, μετά τη μεγάλη γέφυρα και περνά 
από το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, την Αμφιλοχία, την Άρτα για να καταλήξει στα 
Ιωάννινα σε σύνδεση με την Εγνατία Οδό. Πρόκειται για ένα έργο που έρχεται 
να  δώσει νέα ώθηση σε όλους τους νομούς της ευρύτερης περιοχής, συνδέο-
ντας επαρκέστερα 3 λιμάνια (Πάτρα - Αστακός – Ηγουμενίτσα), 3 Αεροδρόμια 
(Άραξος, Άκτιο, Γιάννενα) και βελτιώνοντας σε άνεση και ταχύτητα την πρό-
σβαση γνωστών Τουριστικών και Αρχαιολογικών περιοχών μεγάλης σημασί-
ας κατά μήκος της διαδρομής. Έχει συνολικό μήκος 196 χλμ. και χρηματο-
δοτήθηκε με τη μέθοδο της παραχώρησης και προβλέπει εκμετάλλευση από 

ιδιωτικές εταιρείες για χρονική περίοδο 30 ετών και μερική χρηματοδότηση 
από το Κράτος και από την παραχωρησιούχο εταιρεία.  Από τα 196 χιλιόμετρα 
δρόμου έχει ολοκληρωθεί η παράκαμψη Αγρινίου μήκους 34 χιλιομέτρων και 
η παράκαμψη Άρτας μήκους 7 χιλιομέτρων. Και τα δύο έργα κατασκευάστη-
καν ως δημόσια έργα. Ανάδοχο σχήμα είναι η κοινοπραξία των εταιριών ACS 
Group, FERROVIAL και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την επωνυμία ΝΕΑ ΟΔΟΣ ενώ το ο 
συνολικός προϋπολογισμός (που περιλαμβάνει και την κατασκευή της Νέας 
Οδού) φτάνει στο ποσό των 1,18 δις ευρώ. 

Αλλαγές έγιναν στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ  για τα αυθαίρετα , που συζητείται 
στη Βουλή και εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψήφιση 
του. Ειδικότερα με τροπολογίες προβλέφθηκε  απαλλαγή από την καταβολή 
προστίμου για  ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων που απέκτησαν μέσω του 
ΟΕΚ, οι οποίοι θα κληθούν από κοινού να καταβάλουν μόνο ένα παράβολο 
αξίας 500 ευρώ. Παράλληλα με καταβολή μόνο του 30% του ειδικού προστίμου 
θα μπορούν οι μονογονεϊκές οικογένειες να νομιμοποιούν αυθαίρετο κτίσμα 
εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία. Αυτό προστέθηκε στις νομοτεχνικές 
βελτιώσεις στον νέο νόμο για τα αυθαίρετα που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή 
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
Σταύρος Καλαφάτης. Επίσης, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες μουσουλ-
μάνους που έχουν εγκατασταθεί στη Θράκη, θα καταβάλουν 20% του ειδικού 
προστίμου για τη νομιμοποίηση της κύριας κατοικίας τους και σε περίπτωση 
ελλείψεως τίτλων ιδιοκτησίας, τα δικαιολογητικά θα καθοριστούν αργότερα 
με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Περιβάλλοντος. Όσον αφορά την εκτέ-
λεση εργασιών αποπεράτωσης, επισκευής, κατεδάφισης, κατασκευής στέ-

γης, ενίσχυσης κτλ. σε περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών οι οποίες έχουν 
περαιώσει τη διαδικασία με τους προηγούμενους νόμους τακτοποίησης αυ-
θαιρέτων ή υπαχθούν στον νέο νόμο, θα μπορούν να υλοποιούνται ύστερα από 
έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, εφόσον οι εργασίες αυτές δεν 
επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων:
-Κατασκευής ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)
-Κατασκευής υποχρεωτικής στέγης σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και πε-
ριορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου
-Κατασκευής στέγης σύμφωνα με ισχύουσα άδεια οικοδομής και μόνον εφό-
σον δεν υφίσταται υπέρβαση καθ' ύψος ή υφίσταται υπέρβαση καθ' ύψος 
η οποία όμως δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του προβλεπομένου στην 
άδεια.
Στις νομοτεχνικές βελτιώσεις διευκρινίζεται ακόμη ότι η έγκριση δόμησης 
και η έκδοση άδειας δόμησης για ιδιωτικούς ιερούς ναούς και παρεκκλήσια 
εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης των δήμων και 
όχι από την Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ναοδομία).

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στα 196 χλμ του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού, περιλαμβάνονται 
ανάμεσα σε άλλα:

• 24 γέφυρες συνολικού μήκους μονού κλάδου περίπου 7.0 χλμ., 
• 4 σήραγγες συνολικού μήκους μονού κλάδου περίπου 11,200 μ.
• Πάνω από 77 κάτω διαβάσεις συνολικού μήκους περίπου 2,5 χλμ. 
 • 24 άνω διαβάσεις συνολικού μήκους 1,4 χλμ. Και
•  392 οχετοί διαφόρων τύπων και διατομών συνολικού μήκους  

πάνω από 17,0 χλμ.



Ο δημόσιος φωτισμός στις περισσότερες πόλεις έχει καταντήσει μονότονος και εξαιρετικά δαπανη-
ρός!
Μόνο η Ευρώπη πληρώνει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για τον φωτισμό των 
δρόμων, ποσό που αντιπροσωπεύει το 40% των ενεργειακών λογαριασμών της δημόσιας διοίκησης. 
Ποσό που μεταφράζεται σε 40 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2 ετησίως, όσο η ρύπανση από 20 
εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε χρόνο !
Η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί: τα φώτα μπορούν να γίνουν έξυπνα και οπωσδήποτε πιο ευχάρι-
στα. Ο Ολλανδός σχεδιαστής Shah Chintan, φοιτητής στο τεχνολογικό πανεπιστήμιο του Delft, δημι-
ούργησε γι’ αυτό το σκοπό το Tvilight. Πρόκειται για ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού «on-demand», 
το οποίο χρησιμοποιεί ασύρματους αισθητήρες. Ο φωτισμός ανάβει μόνο με την παρουσία ενός 
προσώπου, ενός ποδηλάτου ή ενός αυτοκινήτου, ενώ κατά τον υπόλοιπο χρόνο παραμένει αμυδρός. 
Αντιλαμβάνεται, μάλιστα, αν πρόκειται για ανθρώπους ή γάτες, σκύλους και ποντίκια, ώστε να απο-
φεύγεται το άσκοπο άναμμα.
«Οι πολίτες μπορούν να πληρώνουν πολύ λιγότερα για δημοτικά τέλη» σκέφθηκε ο φοιτητής, οι 
καθηγητές τον ενθάρυναν και το πανεπιστήμιο του έδωσε τα τεχνικά και τα οικονομικά μέσα να 
προχωρήσει. Ήδη, το σύστημα Tvilight λειτουργεί πιλοτικά σε τέσσερις δήμους στην Ολλανδία και σε 
έναν στην Ιρλανδία, ενώ πολύ σύντομα θα επεκταθεί σε άλλες χώρες. Προτάσεις έχουν γίνει από το 
Ισραήλ, την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, την Ινδία και την Ιαπωνία (σ.σ. από την 
Ελλάδα ούτε λόγος να γίνεται). 
«Το πρόβλημα δεν είναι η υστέρηση της έρευνας, αλλά η δυνατότητα της ομάδας να ικανοποιήσει τη 
ζήτηση» υποστηρίζει. Ο ίδιος είναι βέβαιος πως το σύστημά του θα μειώσει το κόστος της ενέργειας 
και των εκπομπών CO2 κατά 80%, και τη συντήρηση κατά 50%. Χάρη στην ενσωματωμένη ασύρματη 
επικοινωνία, το σύστημα έχει την ικανότητα, μέσω ενός κέντρου ελέγχου, να διαπιστώνει πότε μια 
λάμπα δεν λειτουργεί σωστά ή έχει καταστραφεί και τότε να κινηθεί το συνεργείο για αντικατάστασή 
της. Το Tvilight, ωστόσο, μπορεί να γίνει, χρήσιμο, ευχάριστο ή και …παιχνιδιάρικο στη λειτουργία 
του, υποστηρίζει ο, επίσης, Ολλανδός καλλιτέχνης Daan Roosegaarde, μέντορας του Shah. Καθώς 
έχει τη δική του εφυΐα και δυνατότητα ανάδρασης, μπορεί όταν διέρχεται ένα ασθενοφόρο ή όχημα 
της πυροσβεστικής να επικοινωνεί και να δίνει εντολή στις λάμπες να τρεμοπαίζουν ένα κόκκινο 
φως, ως προειδοποίηση για πεζούς και οδηγούς, ώστε εγκαίρως να παραμερίσουν, εξασφαλίζοντας 
ταχύτερη διέλευση των οχημάτων, γεγονός που ενδεχομένως να σώσει μια ζωή. Ακόμη και …ποι-
ητικές εκπλήξεις μπορεί να κάνει. Π.χ. μέσω του λογισμικού, τα φώτα, κατά παραγγελία (και με το 
ζημίωτο) να αναβοσβήνουν με τρόπο ιδιαίτερο, όταν κάποιος πηγαίνει τη φίλη του βόλτα!
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ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΦΩΤΑ

Ο ολόφωτος πλανήτης τις νύχτες, κοστίζει πανάκριβα 
στους πολίτες, σκέφθηκε ο Ολλανδός φοιτητής.

Με κάλυψη 360 μοιρών και 
τοποθετημένος πάνω σε ένα 
στύλο, ο αισθητήρας μπορεί 

να ανιχνεύσει εγκαίρως κάθε 
ανθρώπινη παρουσία.

Έτσι εφευρέθηκε το Tvilight, ένα έξυπνο σύστημα 
LED φωτισμού για τους δρόμους, που ανάβει μόνο 
όταν ανιχνεύει την ανθρώπινη παρουσία.

Το Citysense, όπως αποκαλείται το σύστημα ανι-
χνευτών, έχει τη δυνατότητα να χαμηλώνει τον 
φωτισμό όταν δεν χρειάζεται και να δίνει όλη την 
ένταση, μόλις ένα άτομο εμφανιστεί, έτσι ώστε να 
βρίσκεται πάντα σε ένα ασφαλή κύκλο φωτός.

…και άλλες ιδέες

Συμπληρωματικά του συστήματος είναι τα «δυ-
ναμικά χρώματα» στους δρόμους, δηλαδή αυτά 
που αποκρίνονται με βάση τις διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, εμφανίζονται 
σχήματα κρυστάλλων πάγου στην επιφάνεια, 
όταν κάνει κρύο και η άσφαλτος είναι ολισθηρή. 

Ο Haneum Lee, ένας σχεδιαστής από την Κορέα, 
προτείνει το trash-powered streetlight, ένα φωτι-
στικό δρόμου που χρησιμοποιεί τα σκουπίδια για να 
παράγει μεθάνιο που τροφοτεί τις λάμπες με ενέρ-
γεια, ενώ το κομπόστ που δημιουργείται μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για αγροτικές καλλιέργειες.

Φοιτητές στο τμήμα γενετικής στο Πανεπιστήμο 
του Cambridge, αξιοποίησαν βακτήρια για να δη-
μιουργήσουν ένα βιομηχανικό λαμπερό φυτό, το 
οποίο μπορεί να αντικαταστήσει τους συμβατικούς 
λαμπήρες (ακόμη και τα LED) στις προσόψεις των 
κτιρίων, κι έτσι η πόλη να φωτίζεται πλήρως από 
ιριδίζοντα δένδρα. 



Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή επικράτησε, με βάση την 
οικονομική προσφορά της και αναδείχθηκε ανά-
δοχος στον διαγωνισμό για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 
Οι προσφορές ανοίχθηκαν χθες και ο όμιλος ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ ανταγωνίζονταν τις ΑΚΤΩΡ Παραχωρή-
σεις – ΗΛΕΚΤΩΡ και την κοινοπραξία J&P ΑΒΑΞ 
– Μεσόγειος. Το έργο αφορά την κατασκευή και 

διαχείριση, για 27 χρόνια, τριών μονάδων επε-
ξεργασίας απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Η 
δυναμικότητά τους θα προσεγγίζει τους 150.000 
έως 200.000 τόνους ετησίως. Το έργο ΣΔΙΤ της 
Πελοποννήσου είναι το πρώτο στο οποίο η χρη-
ματοδότηση γίνεται κατά 50% από κονδύλια του 

ΕΣΠΑ και κατά 50% από κεφάλαια του αναδόχου. 
Μία ακόμα ιδιομορφία του έργου, που το καθιστά 
δύσκολο, είναι το γεγονός ότι ο ανάδοχος πρέπει 
να βρει τους χώρους, να χωροθετήσει τις τρεις 
μονάδες και να λάβει τις σχετικές περιβαλλοντι-
κές εγκρίσεις. Μάλιστα, τα τεύχη του διαγωνι-
σμού προβλέπουν πως στην περίπτωση που δεν 
καταφέρει να λάβει τις απαραίτητες περιβαλλο-
ντικές άδειες εντός συγκεκριμένου χρόνου, τότε 
κυρήσσεται έκπτωτος και το έργο το αναλαμβάνει 
ο δεύτερος υποψήφιος. Τα προβλήματα με τη δι-
αχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο 
έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ολό-

κληρες πόλεις, όπως η Τρίπολη, θυμίζουν σκου-
πιδότοπους.
-Γιάννης Μανιάτης:  Απαντώντας σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων, ο υπουργός ΠΕΚΑ, μεταξύ 
άλλων δήλωσε ότι: «Χαιρετίζουμε τη σημερινή 
ανακήρυξη, ως την αρχή του τέλους μιας πο-
λύχρονης ταλαιπωρίας πολιτών, δήμων και πε-
ριβάλλοντος, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, που 
από ουραγός κάνει ένα πρωτοπόρο άλμα στην 
νέα εποχή για την διαχείριση αποβλήτων. Την 
σύγχρονη εποχή της Ολοκληρωμένης Διαχεί-
ρισης των Στερεών Αποβλήτων, με αξιοποίηση 
και όχι ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων 
που παράγουμε, μετατρέποντάς τα από άχρηστα 
απόβλητα σε αναπτυξιακό και οικονομικό πόρο. 
Προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον και διασφα-
λίζοντας την αειφορία του. Το ΥΠΕΚΑ έχει επεν-
δύσει πολλά στο εγχείρημα αυτό, δεσμεύοντας 
από το ΕΣΠΑ 100 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ 
για την Περιφέρεια της Πελοποννήσου, ώστε να 
χρηματοδοτηθούν όλα τα έργα του Περιφερεια-
κού Σχεδιασμού της και τα έργα αποκατάστασης 
των 82 ανεξέλεγκτων χωματερών της. Εγχείρημα 
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, που φαί-
νεται ότι εισέρχεται στην τελική ευθεία σήμερα, 
χάρη στις προσπάθειες της Περιφέρειας και τη 
συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ει-
δικής Γραμματείας ΣΔΙΤ. 
Στη μεθοδική και κοπιώδη προσπάθεια όλων, 
παρά τις αντίξοες συνθήκες και την πολλαπλή 
αμφισβήτηση, οφείλεται η ωρίμανση και το ση-
μερινό βήμα.  Το ΥΠΕΚΑ, γνωρίζοντας ότι υπάρ-
χει ακόμα πολύς δρόμος και πολλή δουλειά μέχρι 
την έναρξη των έργων διαχείρισης, θα συνεχίσει 
να στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Ανοιχτά είναι 
σήμερα τα θέματα της περιβαλλοντική αδειοδό-
τησης, της χωροθέτησης των έργων και της προ-
σωρινής διαχείρισης των αποβλήτων μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας των έργων του Περιφερεια-
κού Σχεδιασμού, όπως και η βελτιστοποίηση της 
ανακύκλωσης. Σε συνεργασία με τους Δήμους 
και τον φορέα τους». 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανάδοχος για τη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου

Τρείς ουσιώδεις αλλαγές, σε σχέση με το κείμενο που είχε δοθεί αρχικά για διαβούλευση, 
περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε  το  energypress, το νομοσχέδιο 
για τις ΑΠΕ που έχει ετοιμάσει το ΥΠΕΚΑ και αναμένει την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου 
προκειμένου να κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή (πιθανόν μέσα στην εβδομάδα εάν προχω-
ρήσει η διαδικασία στο Γενικό Λογιστήριο). Οι αλλαγές επήλθαν μετά τις εμπεριστατωμένες 
αντιρρήσεις που εξέφρασαν οι φορείς των ΑΠΕ και φαίνεται ότι έπεισαν τελικά τους επιτελείς 
του ΥΠΕΚΑ. Οι τρείς αλλαγές είναι οι εξής:

- Δεν υιοθετείται το «κλείδωμα» της ταρίφας με την ηλέκτριση του έργου, δηλαδή με την ολο-
κλήρωσή του. Το ζήτημα αυτό είχε συγκεντρώσει τα πυρά των φορέων ΑΠΕ και ειδικά των αιο-
λικών (για τα φωτοβολταϊκά ισχύει ήδη) καθώς υποστήριζαν ότι θα δημιουργούσε τον κίνδυνο, 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός έργου ο Υπουργός να αποφασίσει να μειώσει την τιμή 
πώλησης, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το επιχειρηματικό σχέδιο με βάση το οποίο εγκρίθηκε 
η χρηματοδότηση.  Το γεγονός αυτό θα δημιουργούσε  αβεβαιότητα που είναι μη διαχειρίσιμη 
από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό οργανισμό, με αποτέλεσμα - οι επενδύσεις Α.Π.Ε. στην Ελ-
λάδα να αποκλείονται από χρηματοδότηση (μη  bankable).

-Δεν αλλάζει ο τρόπος αναπροσαρμογής των εγγυημένων τιμών. Με βάση το αρχικό σχέδιο 
οι ταρίφες μπορούσαν να αλλάξουν με απλή υπουργική απόφαση και όχι με νόμο όπως ισχύει 
σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή με απλή υπουργική απόφαση ισχύει ήδη για τα φωτοβολ-
ταϊκά.

- Δεν καταργείται τελικά η ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής απορρόφησης του ρεύματος 
κατ΄ αναλογία του πληθωρισμού. Συγκεκριμένα θα διατηρηθεί για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ 
η αναπροσαρμογή, αλλά θα μειωθούν τα ποσοστά της επί του πληθωρισμού. Υπενθυμίζεται 
ότι μέχρι σήμερα οι ταρίφες αύξαναν κάθε χρόνο σε ποσοστό 50% του πληθωρισμού (για τα 
αιολικά κ.λπ.) και κατά 25% για τα φωτοβολταϊκά.  

Βελτιώσεις υπέρ των επενδυτών ΑΠΕ  
στο νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ
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 Το έργο αφορά την κατασκευή  
και διαχείριση, για 27 χρόνια, τριών 

μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων 
στην Πελοπόννησο.  

Η δυναμικότητα αυτών των μονάδων  
θα προσεγγίζει τους 150.000 έως 

200.000 τόνους ετησίως.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συνέντευξη στο Reuters με φόντο την έκθεση της 
Κομισιόν- ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΠΩΣΗ ΦΟΒΑΤΑΙ Ο Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
• Εγκύκλιος του Κυρ. Μητσοτάκη για επιτάχυνση της εξέτασης 
πειθαρχικών υποθέσεων- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ- ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 
ΚΡΑΤΟΣ»- Πάνω από 100 απολύσεις τον τελευταίο μήνα- Αυτοδίκαιη 
αργία για 993 • Στοίχημα για αγορά και πολίτες η μείωση των τιμών- 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΦΠΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟ 2015-16 ΕΚΤΙΜΑ Ο Γ. 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ- Ο κίνδυνος για τη χώρα είναι πολιτικός και όχι 
οικονομικός δηλώνει στο Reuters • ΤΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΦΠΑ- Από αύριο σε εφαρμογή η μείωση από 23% σε 13% στην 

εστίαση- Τι θα ισχύσει για αναψυκτικά, ροφήματα • ΣΤΑ 41,9 ΔΙΣ. 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ- Από το πακέτο των 
50 δισ. μένουν στο ΤΧΣ 8,1 δισ. ευρώ • ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ- Έσοδα 190 εκατ. συν 580 εκατ. σε 
βάθος 12ετίας. 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Εξετάζονται μηδενισμός επιτοκίων και 
επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης- ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- Κούρεμα με τη στενή έννοια δεν 
θα γίνει • Αναμένει η κυβέρνηση μετά την ισχύ από αύριο του 
μειωμένου ΦΠΑ στον κλάδο- ΠΤΩΣΗ 8,1 ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ • ΟΠΑΠ: ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ • 
Αποκρατικοποιήσεις: ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΟΔΑ 5 ΔΙΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
2014.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ- Απομακρύνθηκαν 104 τον Ιούλιο • ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ- Μετά τον εντοπισμό 
οπλισμού σε σκάφος στη Χίο • ΚΟΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΦΟΒΑΤΑΙ Ο 
κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ • «Το ρίσκο είναι πολιτικό και όχι οικονομικό» • Στο 13% 
από αύριο- ΤΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Άλλος στο χέρι και άλλος στο τραπέζι!- ΤΑ ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ 
ΦΠΑ- Ανοίγει παράθυρο για πλειστηριασμούς στην πρώτη κατοικία- 
Νερό και αναψυκτικά, όταν σερβίρονται, υπάγονται στο 13%, αλλά όταν 
παραδίδονται στο σπίτι ή παραλαμβάνονται στο χέρι, χρεώνονται με 23%! 
• ΜΠΛΟΚΟ ΣΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΡΥ ΟΠΛΙΣΜΟ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Εγκύκλιος για γέλια και για κλάματα με τον ΦΠΑ 
εστίασης- ΣΤΑ ΟΡΘΙΑ 23% ΚΑΘΙΣΤΟ 13%- Στα μαγαζιά 13%- Το delivery 
23%- Όλα τα ποτά και τα κέντρα διασκέδασης 23%- Δυο τιμές και στα 
ξενοδοχεία • ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 15.000 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ 2014 • «Να αλλάξει ρότα η Ευρώπη»- ΓΚΑΛΜΠΡΕΪΘ: ΜΟΝΗ 
ΕΛΠΙΔΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ, ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ.

ΕΘΝΟΣ: Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για την αξιολόγηση στο 
Δημόσιο- ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- Με λιγότερα μόρια 
θα «μετράει» η προϋπηρεσία- Αρνητική μοριοδότηση για όσους έχουν 
πειθαρχικές ποινές • Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ- 
Τιμές πολλών ταχυτήτων για τα ίδια προϊόντα • ΤΑΧΥΠΛΟΟ- ΓΙΑΦΚΑ ΜΕ 
ΚΟΥΡΔΟΥΣ & ΕΛΛΗΝΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μερική άρση της αναστολής για την α’ κατοικία 
από 1-1-2014- ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ 
• ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ- ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ- 
Στο μικροσκόπιο 1.920 υποθέσεις- Ξεκινούν οι διασταυρώσεις για 
τους τίτλους γλωσσομάθειας • Τι κρύβει η σύλληψη 2 Ελλήνων και 2 
Κούρδων με όπλα και εκρηκτικά- ΘΡΙΛΕΡ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Κινδυνεύουν με 

πλειστηριασμούς 200.000 σπίτια από το 2014- ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ Η ΠΡΩΤΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ • ΦΠΑ ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ... ΚΑΘΙΣΤΟΥΣ • Μαύρη 
εργασία- ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Σαμαράς- Στουρνάρας βλέπουν αδιέξοδα στην 
Οικονομία και στη Βουλή- ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΣ • Τι παραμένει στο 23% σύμφωνα με το υπουργείο 
Οικονομικών- ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟ ΦΠΑ- 
Νέος πονοκέφαλος για τους καταστηματάρχες- Αρχίζει από αύριο η 
εφαρμογή • Από 25% το 2010 έφτασε στο 38,4% το πρώτο εξάμηνο του 
2013- ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το ελληνικό υπουργείο έδωσε (μόλις χθες) στη 
δημοσιότητα την ανακοίνωση τού γραφείου Τύπου του αντίστοιχου 
γερμανικού ομοσπονδιακού προς... ενημέρωση- ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΡΚΕΛ • ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο... 
ΦΠΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ!- Με 13% το αναψυκτικό έξω, στο 23% με delivery στο 
σπίτι.

Η ΑΥΓΗ: Βήμα- βήμα ξετυλίγουν την κρυφή ατζέντα για μισθούς- 
απολύσεις- ασφαλιστικό- ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ...

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΦΤΩΧΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΣΕ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ- Βλέπουν ως λύση την 
πηγή της καταστροφής.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή της 
δήλωσης ακινήτων- Ε-9 ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ • 
Γιάννης Στουρνάρας στο Ρόιτερς- ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η ΚΟΠΩΣΗ 
ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Θεόπνευστος Γέροντας της Μονής Δαδίου 
προειδοποιεί για το 666- ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: ΟΣΟΙ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 
ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΗΣΥΧΙΑ.
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ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ  
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-15 | 31/07/2013

Σε σταδιακή απελευθέρωση των πλειστηριασμών πρώτης 
κατοικίας, κατεβάζοντας το όριο της αντικειμενικής αξί-
ας των 200.000 ευρώ κάτω από το οποίο απαγορεύεται 
σήμερα στις τράπεζες να βγάλουν στο σφυρί τα ακίνητα, 
ετοιμάζεται να προχωρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 
υπουργείο Ανάπτυξης.
Σε μια τέτοια περίπτωση, η ομπρέλα προστασίας για τους 
δανειολήπτες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση να αποπλη-
ρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια θα καλύπτει μικρότερης 
αντικειμενικής αξίας ακίνητα, χωρίς ωστόσο ακόμη να έχει 
αποφασιστεί από ποιο όριο και κάτω.
Την πρόθεση της κυβέρνησης επιβεβαίωσε χθες με δη-
λώσεις του στην τηλεόραση του Mega ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Θανάσης Σκορδάς, λέγοντας ότι επιχειρείται μερική 
αναστολή των πλειστηριασμών από το 2014 και ότι για 
τον λόγο αυτόν αναζητείται η εύρεση μιας δίκαιης λύσης 
και για τις δύο πλευρές, δανειολήπτες και τράπεζες. Στο 
πλαίσιο αυτό προανήγγειλε πως θα υπάρξουν κοινωνικά 
και οικονομικά κριτήρια, όπου κυρίαρχο ρόλο θα έχουν το 
αν για παράδειγμα ο δανειολήπτης είναι άνεργος ή πολύ-
τεκνος, καθώς επίσης για πόσα χρόνια το συγκεκριμένο 
ακίνητο προστατεύεται από πλειστηριασμό (σ.σ. το μέτρο 
ισχύει από το 2008 και ανανεώνεται κάθε χρόνο). Άλλα 
κριτήρια μπορεί, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι το 
ύψος του δανείου βάσει του οποίου αγοράσθηκε το ακί-
νητο, το ύψος των ανεξόφλητων οφειλών του δανειολήπτη 
προς την τράπεζα, τα εισοδήματά του κ.ά. Διαφορετική, 
για παράδειγμα, αντιμετώπιση θα έχει κάποιος με ακίνητο 
αντικειμενικής αξίας 150.000 ευρώ, που προστατεύεται από 
πλειστηριασμό από το 2008 μέχρι σήμερα, και διαφορετική 
κάποιος με ακίνητο αξίας μόλις 60.000 ευρώ που μπήκε σε 
καθεστώς προστασίας το 2013. Προς την κατεύθυνση άρσης 
της απαγόρευσης των πλειστηριασμών πιέζει επιτακτικά και 
η τρόικα που, ενώ συναίνεσε στην επέκταση της απαγόρευ-
σης και για το 2013, εκτιμάται ότι θα επιμείνει στην άρση 
της, έστω και μερική, από το 2014 και μετά.
Κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να περι-
ορίσουν τις αντιδράσεις, διευκρίνιζαν χθες ότι ακόμη δεν 
έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση και ότι η κυβέρνηση 
θα καλέσει τους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους, 
ανάλογα με τις οποίες θα αποφασισθούν και τα κριτήρια.
Σε κάθε περίπτωση, η πρόθεση της κυβέρνησης για μερική 
άρση του καθεστώτος προστασίας των πλειστηριασμών θα 
πρέπει να θεωρείται ειλημμένη. Το δε κλειδί είναι το ποσό 
της αντικειμενικής αξίας πάνω από το οποίο θα επιτρέπεται 
στις τράπεζες να προχωρούν σε πλειστηριασμό.
Με συντηρητικούς υπολογισμούς, εκτιμάται ότι σήμερα 
υπάρχουν γύρω στα 180.000-200.000 ακίνητα των οποίων 
οι ιδιοκτήτες τους αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυ-
πηρέτηση των στεγαστικών τους δανείων. «Δεν πρόκειται 
να πάμε σε πλήρη αποδέσμευση αυτών των ακινήτων από 

την 1η/1/2014. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων εκτόνωσης της συσσώρευσης ακινή-
των που σημειώνεται», ανέφερε χθες ο κ. Σκορδάς.
Αν και δεν έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις, 
εντούτοις είναι η δεύτερη φορά από τις αρχές Ιουνίου που 
ο κ. Σκορδάς θέτει θέμα άρσης της απαγόρευσης των πλει-
στηριασμών για την πρώτη κατοικία. Το θέμα είχε ανοίξει 
στη Βουλή με δηλώσεις του κατά τη συζήτηση του νομο-
σχεδίου για τη διευκόλυνση των οφειλετών στεγαστικών 
δανείων. Μετά τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί ο κ. 
Σκορδάς είχε εκδώσει διευκρινιστική ανακοίνωση ότι «δεν 
τίθεται θέμα αλλαγής της υφιστάμενης απόφασης». Το θέμα 
ωστόσο είναι υπαρκτό και απασχολεί την κυβέρνηση, όπως 
δείχνουν και οι χθεσινές δηλώσεις.
«Ακούμε προτάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, δεν 
πρόκειται να προχωρήσουμε σε οριζόντιες λύσεις θέτοντας 
σε κίνδυνο την αξία της ιδιοκτησίας των πολιτών», έλεγαν 
χθες κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης.

ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΦΠΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-35 | 31/07/2013

Κλέφτες και αστυνόμους θα παίζουν στο εξής οι εφοριακοί 
για να ελέγξουν εάν η πορτοκαλάδα που διατίθεται από τα-
βέρνα, εστιατόριο, καφετέρια έχει χρεωθεί με ΦΠΑ 13% και 
όχι 23%, ενώ ένας εφοριακός θα βρίσκεται σε κάθε δωμάτιο 
ξενοδοχείου ώστε να εντοπίσει αν οι τουρίστες τρώνε φι-
στίκια από τα μίνι μπαρ με τον παράνομο συντελεστή 13%.
Το υπουργείο Οικονομικών, συνεχίζοντας την παράδοση, 
συνέταξε ακόμα ένα νόμο που δημιουργεί γραφειοκρατικό 
κομφούζιο, οδηγεί στην ανομία και παιδεύει του πολίτες. Το 
νέο χτύπημα αφορά την εφαρμογή της απόφασης του μει-
ωμένου ΦΠΑ στην εστίαση, η οποία αφήνει εκτός κέντρα 
διασκέδασης, αλκοολούχα ποτό, μη αλκοολούχα ποτά εάν 
παραδοθούν με delivery, και μίνι μπαρ σε δωμάτια ξενοδο-
χείων.
Με ακόμα μια παράλογη απόφαση το υπουργείο Οικονομι-
κών παίζει με τα νεύρα της αγοράς και των καταναλωτών, 
καθώς ορίζει ότι, για παράδειγμα, η αγορά μιας πορτοκα-
λάδας σε ένα σουβλατζίδικο θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%, 
ενώ αν έρθει στο σπίτι με delivery θα χρεωθεί με 23%. Και 
αν αυτό μοιάζει περίεργο, αυτό που κάνει το υπουργείο 
με τα μίνι μπαρ στα δωμάτια ξενοδοχείων ξεπερνά κάθε 
λογική. Εάν πάρεις μια πορτοκαλάδα από το εστιατόριο του 
ξενοδοχείου ή την παραγγείλεις και σου τη φέρει ο σερβι-
τόρος, θα την πληρώσεις με ΦΠΑ 13%, αν όμως την πάρεις 
μόνος σου από το μίνι μπαρ του δωματίου, θα την πληρώ-
σεις με ΦΠΑ 23%.
Βέβαια, ούτε στα μαθηματικά το υπουργείο τα πάει πολύ 
καλά, καθώς η μείωση του συντελεστή από το 23% στο 13% 
θα αποφέρει μείωση των τελικών τιμών της τάξης του 8,1%, 
αλλά η συμφωνία που έγινε με τις επιχειρήσεις εστίασης 
αναφέρει ότι θα επιβραβευτούν με ταμπελάκι όσες μειώ-
σουν τουλάχιστον 5% τις τιμές τους στα 3/4 του καταλόγου 
τους! 
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Ας αφήσουμε όμως το κουτσούρεμα της μείωσης και ας 
ασχοληθούμε μόνο με την εφαρμογή της απόφασης που 
προβλέπει ότι καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, 
εστιατόρια, ψητοπωλεία, οινομαγειρεία, πιτσαρίες, ψητοπω-
λεία, ταχυφαγεία, αναψυκτήρια, γαλακτοπωλεία και όλες οι 
άλλες συναφείς επιχειρήσεις υπάγονται από την 1η Αυγού-
στου 2013 στο μειωμένο συντελεστή.
Όπως αναφέρει το υπουργείο, ως υπηρεσίες εστίασης 
λογίζονται τα καταστήματα που παρασκευάζουν τρόφιμα 
και ποτά και έχουν τραπέζια, κουτάλια, πιρούνια, μαχαίρια, 
σερβιτόρους καθαρίστριες και ευχάριστη ατμόσφαιρα, 
όπως σημειώνει χαρακτηριστικό. Μάλιστα, για να γίνει ακό-
μα πιο συγκεκριμένο το υπουργείο αναφέρει ότι ο λουκου-
μάς, η μπουγάτσα και κάθε είδους πίτα θα προσφέρεται με 
μειωμένο συντελεστή 13%.
Μειώσεις έρχονται και στα ξενοδοχειακά πακέτα, καθώς 
αλλάζει το ποσοστό της ενιαίας τιμής που υπάγεται στον 
αυξημένο συντελεστή. Συγκεκριμένα, από 1ης Αυγούστου 
ισχύουν τα εξής:
 1.Διαμονή με πρωινό: 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο 
μειωμένο συντελεστή (13%), ως αντιπαροχή που καταβάλλε-
ται για το πρωινό.
2.Διαμονή με ημιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται 
στο μειωμένο συντελεστή (13%), ως αντιπαροχή για το πρω-
ινό και το γεύμα.
3.Διαμονή με πλήρη διατροφή (full board): 25% της ενιαίας 
τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή, ως αντιπαροχή 
για πρωινό και δύο γεύματα.
Αντίστοιχη είναι και η πρόβλεψη για το σύστημα all 
inclusive:
- 65% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον υπερμειωμένο συντε-
λεστή ΦΠΑ (6,5%), ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τη 
διαμονή.
- 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή 
ΦΠΑ (13%), ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις υπηρε-
σίες εστίασης.
- 10% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 
ΦΠΑ (23%), ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για την κατα-
νάλωση αλκοολούχων ή μη ποτών και τις λοιπές παροχές 
του πακέτου.
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Εκτός Δημοσίου βρέθηκαν μέσα στη διάρκεια των τελευ-
ταίων 30 ημερών 104 δημόσιοι υπάλληλοι. Απολύθηκαν για 
σοβαρούς ποινικούς και πειθαρχικούς λόγους, ανεβάζο-
ντας το συνολικό αριθμό από τον Ιούλιο του 2012 σε 204, 
ενώ οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία το 
ίδιο χρονικό διάστημα (Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013) ανέρχο-
νται σε 993. Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών εξετάστη-
καν στα Πειθαρχικά Συμβούλια περίπου 500 υποθέσεις, εκ 
των οποίων οι 350 στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβού-
λια και οι υπόλοιπες 150 στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο. Το σχέδιο δράσης του υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης, για την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης 
στο Δημόσιο, κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: 
- Στην ενίσχυση και απρόσκοπτη λειτουργία των Πειθαρχι-
κών Συμβουλίων, με στόχο τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας 
τους και την κατά το δυνατόν ταχύτερη εξέταση και ολοκλή-
ρωση των υποθέσεων 
- Στην αντιμετώπιση του φαινομένου των αδικαιολογήτως 
απόντων, με το συστηματικό έλεγχο της τήρησης του ωρα-
ρίου εργασίας σε όλο το δημόσιο τομέα και την επιβολή 
κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασής του,
- Στην επικαιροποίηση των ατομικών μητρώων των δημοσί-
ων υπαλλήλων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου των πλαστών δικαιολογητικών. 
Χθες, ο αρμόδιος υπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπέ-
γραψε εγκύκλιο για την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδι-
κασιών για τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και για την 
άρση πιθανόν αιτιών ακυρότητας αυτών των διαδικασιών. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά 
Συμβούλια οφείλουν πλέον να αποστέλλουν στο Δευτερο-
βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο πλήρεις τους φακέλους των 
υποθέσεων, συνοδευόμενους και από κατάλογο περιεχομέ-
νων εγγράφων. «Ο στόχος για ένα μικρότερο δημόσιο τομέα 
επιτυγχάνεται. Το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε είναι 
για έναν πιο υγιή και αποτελεσματικό δημόσιο τομέα. Όχι, 
όμως, στα λόγια, αλλά στην πράξη. Έχουμε συγκεκριμένο 
σχέδιο και συγκροτημένο βηματισμό, που ξεκινάει με την 
απομάκρυνση οποιουδήποτε υπαλλήλου διαπράττει απο-
δεδειγμένα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Το οφείλουμε 
πρωτίστως στους έντιμους και εργατικούς δημοσίους υπαλ-
λήλους», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης, τον Μάρτιο του 2013 βρίσκονταν υπό εξέταση 
στα Πειθαρχικά Συμβούλια (Α και Β βαθμού) 2.127 υποθέ-
σεις. Στο τέλος Ιουνίου 2013 βρίσκονταν υπό εξέταση 1.920 
υποθέσεις, καθώς στο μεσοδιάστημα μεταξύ Μαρτίου και 
Μαίου προστέθηκαν νέες. Σχηματικά, ο μέσος ρυθμός εξέ-
τασης υποθέσεων στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά είναι περί-
που 200 και στο Δευτεροβάθμιο 50 υποθέσεις το μήνα.
Ταυτόχρονα, στο... μικροσκόπιο μπαίνουν ατομικοί φάκελοι 
και μητρώα δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο να είναι πλήρη 
και επικαιροποιημένα. Σε αυτό το πλαίσιο, σε εξέλιξη βρί-
σκεται ήδη ο έλεγχος και η διασταύρωση πιστοποιητικών, 
για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητά τους. Έμφαση θα δοθεί 
στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σε συνεργασία με τα 
Ξένα Ινστιτούτα που λειτουργούν στην Ελλάδα (Βρετανικό 
Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Ινστιτούτο Γκαίτε). 
Στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν πλαστοί τίτλοι και να 
κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες εναντίον όσων τα χρησι-
μοποίησαν, ώστε να τεθούν εκτός Δημοσίου. Παράλληλα, 
έχουν ξεκινήσει και σημειακές παρεμβάσεις κατά περίπτω-
ση, με αρχή τον έλεγχο των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 
των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας. 


